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'allicht' Is een uitgave 
van de sflehtlng Allicht, 
die Zich Inzet vaar een 
mens- en mlleuvrlendelllk 
energiebeleid. Geen 
kernenergie of kolen. 
moor doelmatiger ge
bruik van energie en zo
veel mogeliJk aanwen· 
ding van alternatleve 
bronnen als zon en wtnd. 

Ingezonden artikelen of 
b~even kunnen daar de 
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Ondertekende artikelen 
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de menlog van de redac· 
tie weer. 
Ovemame van teksf met 
bronvermelding wordt 
toegeJuiCht. Vaar over· 
name van toto's en Dlu· 
strotles dient men con· 
tact op te nemen met de 
redactie. 
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WEG MET DE FOSSIELE BRANDSTOFFEN 

Campagne tege,n broeikaseffect 

InhetJUdaarstarthetmfnisterlevanVROMeenpubJieks.. 
campagneomgevaren,gevolgenenmaatregelenvanhet 
broeikaseffectteverduidelijken.OokdeVerentglngMilieu
def'ensiebeglntmeteenJangdurigecampagne. Volgendjaar 
zuDeodegrotemaatschappjkeorganisatieseenbredemaat
scbappelijkediscussieondememenomuiteindelijkdepoJi.. 
tiektotdadentedwingen. 

Eenbredemaatschappelijkediscusslerondhetbroel
kaselfectzalmindert:egenst:e1llngoproependande 
BMDovertoepasstngvankernenergte. Uiteraard 
zullendevoorstandersvankernenergte(llberalen, 
werkgevers,deelektrlclteitsmaatschappijeneneen 
enkeleminisrer}degelegenheldtebaatnemenamnog 
eensnadrukkelijktewyzenophetfeitdatkrmenergle 
ntetbijdraagtaanhetopwannenvandeaardatmos
feer. 
Overéénzaaldsvrijweliedereenheteens:erdrelgen 
~~~nn~~~mocnEn~~mn 
zlchnlettotNederlandofEuropa.maarzullengevol
genhebbenvoordeheleaarde.Allegraftekenverto
neneenopgaandelijn::meerverbraruJifossl.ele 
brandstoffen leidt totmeerC0-2 inde lucht, en 
daard.oorwordtdeverstlkkende~steedscUkker 
enst:ijgtdetempera.tuuropaarde.Deenigeonzeker
hedenvonnendeomvangenhettempovandekli
maat-veranderJngen.Onzekerhedenbes1aanerook 

Nederlandonderwater 

aDicht·sept./okt.l990,nr.5 

tenaanzienvandevraagmethoeveel(centl)meterde 
zeespiegelzal stijgen, en wanneer depooikappen 
zullen smelten. 

maatregelen 

Tenaanztenvandegepastemaatregelenisernog 
weinigconsensus.Demllieubeweg1nge-JnbJnnen
enbuitenland-elseneenreducUevandeC().2uttstoot 
diedrastlscherisdandehuid.lgestandpuntenvan 
overheden. Verentg1ngMilleudefensieenStichting 
NatuurenMilieustelleneenreductievoorvandertlg 
procentJnhetjaar2000,omvervolgensuittekomen 
opzestlgprocentJn20IO.MaggteThatcherenGeorge 
Bushwillennletverdergpandaneenstabillserlngvan 
dehuidigeuitstootendrJngenverderaanopmeer 
studieenonderzoek. VolgensdeCommissieKfunaat
verandering(vandeVerenfgdeNaties}stijgtdetem
peratuurJndekomende llOjaarmetdriegraden, 
waarbij dezeesplegelmet65centimeteromhoog 
l«mt.Dehuldlgebroelkasgassen-uttstootmoetmin
stenszestlgprocentworden teruggeschroefd. aldus 
hetiPCC(Jnt:ergovernmePanelonCllmateChan
ge}, dlehetfenomeenzorgelljkaanduidtals een 
'tikkende tijdbom'. HetiPCCdringtdanookaanop 
gecoördJneerdewereldwijdeonderhand.elJngen, te 
vergell~metdeontwapenlngSronde,dieJn 1992 
moelenuit:mandenJneenWereJdkllmaatvmf 
hetmfsbruikenvandeatmosfeerwordtverboden. 
Waarsomrnigeregertngsleid(st}ersalskonijntjesJn 
hetlichtvan de koplampen blijven zitten, willen 
andereoverhedenwèlstappenondememen.DeNe
derlandseoverh.ek:l,enmetnamehetmfnlsterievan 
VROM, is zich terdege bewust van demogelijke 
gevoJgen.Alwashetalleenmaarvanwegehetfeitdat 
onslandsnelnattevoetenzoukunnenlaijgen.Maar 
dailkomthetvolgendeobstakelomdehoekkljken: 
hoevertelikdebevolklngwelkegepastemaatregelen 
ernodigzijn?Magjehetautoverkeerverbleden,of 
delenvandeJndustrleplatleggen?Uitonderzoek 
blljktdatdebevolldngwelongeveerweetwelkedrei
gtngenermdeluchthangen.maarzichJnhetalgem
eenwelnJgzorgenmaaktoverdetetreffenmaatrege
Jen.EndatJsdantevensdezagvanhetmlnJsterie,die 
zotrefi'endstaatverwoordJndeRIVM-publlkatie 

WimKersten 
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'Zorgen voor morgen': er is maar ~én atmosfeer. 
Straks,mderanderebljdeparlementaJrebehandellng 
vanhet'NaUanaalMilJeube1elds}iFius', wmlentt 

Jndo'daadmaa1re~~ 
dfemogelijkniet~worden. Wanneeronheil 
en~rampenvocnfwmlenvtXX'Speld.mtstaattt 
bfJhetpubliekeenvmledJgendereactievan'hetzal 
zo'n vaartnietlopen'. 

gedragsveranderlng 

Omstructurelevmmcla1ogtnteRallserenishetnlet 
volcJoervko<mtebouwmopt:flc:hnjscj]emaamgelcn 
lntennenvantlltmlenkat.alysatA:ren Wanneerde 
econom1sche groelblijftdoorzetten.iserveelmeer 
nodlgomdeC0-21.iit.stootte beperken. Deg,oe1zelf 
moetterdiscussiestaan, waarbUhetgedragvanhet 
pubiJekeen~jkerolkanspelen.DJedlscussle 
starthopelU1dnd1tnajaar. 
VerenfglngMlli.eudefensJeisdrukbezlgmetdeopzet 
vaneennetwttkvandeskundJgenenvotridlt(stlcr's 
dleln 19911ngeZetwordenbij de begeleidingvan 
plaatselijke~Dtz.ezullen 

plaalsvJndmljnnmaJJe~

nisaties,zoa1s~kcrken.~parU-

jen.~~ 
~Wodc\Jocre'~n.,. 
enmJlleu~nlsatlts.Hetuitelndelijkedodvande 

~isdrieJedJg:~ 
qxhien1Yeau's.Depnltt1elcmnrtbeslultc:nnementot 
drastlschelnperldngvanbroeikasgas-emiscdes; de 
~maatscbappeliJk~moetmduJdelU
kestandpunttninnr.endJe~endelndi

vldueleburgersmoetenhunetgengedragaanpessen 
aan de~ 
Ecnnleuwe~meaglrhespaaeJldes!•bskiiemaa
tregelenzoudeeersteaanzetkunnt:nzijn. ToevaWg 
starthetmlnlsterievanEoonomtscheZakmJrrhet 
D9K~Eon••dsdle23km 
zcxgtvocrschooe~'.dleaJsmdttsteunfngkan 
v.udc:nbeschouwdvoocdeVROM-ca~'Kies 

voorhetmJlieu'. Voordeillll1eubew\':g$derge
lijkePostbus-51-actlesn1etvoldoende, omdathet 
~(metdeop1ossingen)dJchterbljdemenscn 
gebrachtmoetworden. Ookmoetereentweeweg
disaJssiecntstaanwaarlnaltenlatle'YmbesJreekbaar' 
$1. 

kerken denken mee 

BlnnmdeRaadvanKa'kmisde1xnefkasdtso•sslea1 
~DeWerlqvoepKerkenMllleuvande 
Ral:dvanKerkr:oheefttmmantfestopgestf'Jdwaarln 
opgeroepenwardtomindekomendevtjftJmjaarde 
ultstootvankooldlaxode.hetautaverkeerendepro
duktievanafval te halveren. Metdezeoproepver
plichtdeWer~Kr:rkenMJlieuZichamsteunte 

zoekenvoocde'halveer-acties'binnenenrondomde 
kerken.enblnnendesodaleenpalWekeawrnmHes 
vananzesamenlev1ng.NaaraDeverwachttngzullen 
allekerlcentnNederlanddczeqroep~keJUk 

gaanoodersteunencmdatdle~1Jgtvan 
hetCoodllaJr Proces. 

Omaantetonendat'halveer-acties'nietanhaalhaar 
zl.jn.hebbendtverseonderzoekgroepenvanNedtt-

landseunlva'sttdtrnlnopdrachtvanMfli 
enNatuurenM1lieueengedetallleerd.estudiege
maaktnaardemogei1Jkhedenendfectmvan00-2 
redudie.AIIeenalmetdenubeschlkharetr.dm19c:he 
~c:oapparatuurkandeuJtstootvan.kOO 

inbetjaar2000lJUnat:wlnUgJx'ooeot<lllderhetnM-au 
van 1985wtrdengebracht. Enln2010zelfsmet27 
procentwordengereduceerd.Datisveel,maarnlet 
genoeg. In eenaantal (Industriële) sectoren is een 
trendlreuknoocUjk.ookal~andettmi· 
licuptHcmm 
HetzalnfetgemakkdlJkzljnomdesamenlevtngte 
docrorlogmvandegewmstetrendlreukt:nennood
zake!Ukekoerswljzlglngehet~ 
Maar hetiswclnodig. 

allic:ht - aept./otl. 1990, nr. S 



VAN KWADENDAMME TOT NEELTJE JANS 

Stormloop op de Zeeuwse wind 

Z«JandHjkteea.waarparadU&VOOI'exp1ottantenvanwfndener· 
gle. Vadeeldovea vlftlenlo1mtfesteltclep.wJoclemaarllefst45 
grotewindturbfDes.SamenzijnzUgoedVOOl'eenverm.ogenvan 
rulm.zevenMegaWatt.DatlsbQnaeentiendevanhettotaJeN~ 
dedaadsevamogenamwJDdeDeq&le.HetstmYenfsomovertlen 
jaareea.Zeeuw&'Va'IIJOièntebebbenvan200MW. 

DemoJenmethetklefnstevamogenstaatlnDre!
scbcr~-DutveiaDd.HetJseenFlektromet 
eenvennogenwn21dloWatt. Ophetzdf'deelland 
staatbUKerkwerveeenandereklelnemolen.een 
BCAvan8kW.BijKwadervlamme(ZuJd-Bewfand) 
beheertWindenergleZ«JandNnroolmvan22k.W. 
De2JeSmodemestamstaaterslnds JOoktober 1982, 
~gtttglstretldewtndturtmetn 
Zcdand 
NletaDeendeldelnste,maarookdeWOOfstemoleos 
ZUD1nhet~vandejarc:ntacht1g(rplaatslnmel 
1983 tradophetterrelnvandePZEM(Provlndale 
Zeeuwae~lnhet~de 
PEP-21nwerldng. Deze molen. eenfabrikaatvan 
FOO,heefteenwnnogenwn300kW. 
Zevmmaarvtenlaterwa'dbljln~ovabt&n 
docrdePàeoko-molenvan1'1usbiDgCddSCrngel:J41 
Wsslngen.Ookbfervanlshetvennogen300kW, 
maardewteJoitameterls3.5mett:r~dandJevan 
deFIX).mdc:n, namc:IUJcdertJgmeter. 

Sloegebled 

Het~hetbb~vande~
ten Vllss1ngenenBorssele,ls blljk:balu;eenideale 
lokatlevoordeproduktlewnwtndenergte. Inde 
1aatstedriejarc:nZijnJnZ«Jandvtjfw:tntfmoJc:npar
ktnverrer.en, waarvantweelnbetSoegebled. 
Heteerstelsvande~
(DeNc:derJand(SBWN)teWassenaar.zgnamJnjunl 
1988derUenwfndrnolen$metdkNn:va~van 
100kWin~DeBnlnna.turblnes\U1DICilge:za

meoi!JkhetpmkSioewtnd.encptaaantallcldlt6&1van 
dewoc>tstewtndparkenvanNederlaild.DeSBWNis 
voc:rlsdrukbezfgmetdepaatslngvantweeBouma's 
van250kW. 

HetandereparklnhetSJoegebledJsvanlndub-Dry 
Kl!osenbestaatuttzesMicon-moleosmetf'Uiafial
derltjkvamogenvan250kW.Ooklnduf<rbceftult
~ll!lf'.D•Il~e~Jlltudmesmoelalhet;partb
llereparkaanwllen. 
Daamaastzljnerze\'mmolensbUVllsslngengep
land.Hlerdoorzalblnnenafzlenbarétmnfjntnhet 
~~~ootstaanmettntotaal 
38m:iens. 

Zeeuwlnd 

Hetoudsfemoknparkvanz,.,.JsnvlstaatbljRIDaod
Bath.HetbevatddeLagerwey-turbJnesvanelk75 
kW, enwordtge&plotteerddoordecoöperatteve 
~Bebalve'RIDand-Bath'ecpot
mtdeverenJglngNnmolen bUOostburg.Ookdeze 
lcleen~75kW,deiMxtetemolmvande 
wJnd.coöpc(atSe Verdc:r'JsZeeuwlndalenJgetgdtn 
dewt!ercmNntnolenbgbét.GoeseSas, tmnoc:rdcn 
van Goes. teRallserm.Mneti!Jkhrdenwm:lenooder
vmdendocrber:watenvanOill\\Ulelldtn.cflenaddiW: 
gevdgenvreze:nvandemolc:n. Watdatbetrcftlsbet 
handlgeromdelokaUesvoormolensjulstzover 
lllOfJ!lijkvandebewooodewaddvandaaQ.teJdrzen. 
~dptnc:lustrleterrdnen.Zeeuwlndvlndt 
echtcrdatmoJmslettedljkènftguurlljkdlchtbljde 
lllf'!lSI"'lTTstaan [Xtnl~mthnndttndata' 
ookeerderbezwarmzuDenruz,mdanwanneerme:n 

Thijs Belgers 
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Gerea1Jseerd 
1 Drelschr 1 
2 Kerkwmle 1 
3 Neel1jeJans 8 
4 KampeaJand 1 
5 ~ 1 
6 VIJsstngen(FlushjngColdStorage) 1 
7 Sloegebled(lnduforDiyKilns) 6 
8 Sloegebled(Sloewfnd) 11 
9 Sloegebled~ 1: 
~ ~ 1 
11 Kwader1damme 1 
~ y~ 1 
11 RIDand-BaJh 3 
14 Kreekrak~ZWNL) 1 
15 Kreekrak(WindparkenNederland) 5 

Ge}:larx:l/lnaanbruw 
21 .AnrJa.Jaai:lap 6 
2l KanJperlard 5 
23 VBsslngen 7 
:al Sioegebled(JnduforOiyKllns) 9 
2) Sloegebied(Sloewind) 2· 
~~-
'Zl Perlqldder-Veerha\im 9 
~ Scme~ 11 
:B GoeseSas 1 
:D Kreekrak(eventueleuitbr.nr 15) 

6 

tt gerealiseerde molen 

• ge:realiseerd park 

Q molen in aanbouw/gepland 

0 park in aanbouw/gepland 

Drleosopeenlndustrl.el:rrrpaatst. 
hxleptatiedoordebevolkfngiseenbeJan~Jfjkewor
waard.evoorwJndenergi.Eenvoorbeekihcehetnlet 
moet.JsdegeschiedenlsvanhetwlndparkbiJPerk
polder(gemeenteHontenJsse). In 1986werdeen 
~de~ voer 
em~k.Gekalmwem\mcmJokatle 
opJandi:JouwgtbfeaandeWesterschdde.Hoewd.de 
pJannendewlndmeelekentehebben,baaktende 
betrokkenlandelgenarenuitelndelljkaf,onknadat 
heneen:Dnanclêleworstvanduizendguldenper 
gepaaistemolenwmi~DelokaUewml 
afgeblazen,ennuztjDdemoJensgeplandaandedijk 
ronddeveerhavenvanPerkpaJder. 
Burgemeester Kessenplettt.eJnfebruari, tijdensde 
Nationale~Conferentle. VOtX'een"See
Jemnassage"bUde~"Mendientdegemeen
tenarengelelde1ljkteovertuJgenènvanhetnutvan 
wlndenergleènvandevdfgheldvanwJndturblnes. 
Menmoethetversd:dlinbelevlngztenteowrbrug
gen~. WatbijnletverteldewasdatdebevolkiDg 
mtssch1enwelwasoverrompelddoordepJannm. 
WanneerwJndmolenaJsietsvreemds\\Udenerva
ren.kanbetergedachtwordenaaneenge1elde1ljke 
pJaats1ngvan. turbJnes,éénvooréén..danvaneen 
CXJl'llfleetpark.EénmolenwmittmmeJseen:J~ 
cepteenidanmeerdere~ 

steltlopers 

DeJc>n&*aanwtnstbestaatuitachtturbfnesophet 
voormal1gewerkeJlanc:lNeelt;JeJans,bijdestorm
vJoedkering.DeBouma's.mete1keen:vamogenvan 
250kW, wordengeêxploiteerddonrWindparken 
NederlandCV(WN),eenlnltlatlefvandeTriodos· 
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~mö~~~aabm~~~~ 
tm. 
EenmteressanteJokatiebetreftdeKreekraksluJzen 
Hlerheeft:WNVUfNewinoo-molenswnelk250kW 
slaan. V~planntnbaddmhrta-twlntJg 
zullenzijn,maardaarstakenstdtlopersenandere 
vogelseenstolqevoor,altbansvoorlopJg. Toen de 
pJannmbekendwerden. weesdeZeeuwseMJlleuk., 
deraUe(ZMF')opdeaanW"!ZZgbeedwneenboogwa
trr-vluchtplaatsvocx-vogels.Destdtlopers~ 
J.lDopbg~droogvalleodedelm.en'W&llllla 
hetwater stijgt. zoekenZij dithogeredeel op. De 
molens~bgdezedagell.jlaletnch1;Jesopderoute 
wndevoogels. WNJstoenmetdemWeufedc:raUeen 
anderebelangbebbendenomdetafelgaanzltten. 
Bes1otenJsomonderzoektevm1chtennaardeln· 
vJocdwndemolmsopdevogelstand.IDrrtoeziJIU'.l" 
vandetwlntlgmolensvoorloplgvtjfgeplaatstHet 
mderzoekbedltweeddeo.Erzal:wmlm~m 
hoeoJaredevcgelsmaanvarJnglamemndedertJg 
meter~tl.btû:les.Daarnaastv.udtmdenochtd 
deturblnesdeaanwezlgbeldvandevogelslnhet 
betreffeodegtbledverstuen.AJsbJUktdatdewgels 
geenhlnderamfervtndmvanhetnrienperk,zalhet 
aantal turbinesworden uitgebreid. well1chttotde 
geplandetwln~lnhetmeest.nad.ellgegevalzullen 
de.teedsWSatstemolenswm:lenverw!jderd. 

succesverhaal 

Almetalts de ontwikkelingvan wtndenergte 1n 
Zcdarvfeen~tenoemen lilervooczgn 
drie~oarzalrmaante~ 
~ZeelancUsnueenmaal~ 
vandemeestwlndrtjkegebJedenvanNedertand. 
Ironfschgenoegzljndedljken.aangelegdomeen 
rampalsvan 1953 teV'OCX'komen.W'Bd'llrteJokaties 
mndewtndtevangen. Vomzlchbgwmdtnunaarde 

nqr.IUJcbtdmdaanocr~;betZeeuwaeWa
tmdlap(debebetsdervandedljkm).staatemletecht 
mntesprlngtn.~lW'Jdco:r?oeken 
EnkeledljkenzljnalalsJokatJegepland. 
Eentweedeocrzaak.Jsde~wnpemle:swaarmee 
ZcdandO't'a'SpOeldls.Vcdturblneszijngedeeltelijk 
gtftnanderdJnbekadervanhetrntqpal~
maWindenerg1e(IPW).D1Useenstlm~ 

lingvanhetmJnJstedevanEconomJscheZaken. 
Daamaastheeftbetm1nlstevan VROMvuschJl
Jende~~ 

waardoornogmt:~Crftnancl&str:unverk:ttglenkan 
worden. TéQderdesteltdePZEMzlchwelwiiJendop 
~ Voorecp~nttanttnwnwlnd-

molensJseengoedterug2evertarleeenbelangrUke 
voorwaarde. Hoelagethettarlef. hoeJDOellljkerde 
t?Cpk>ttatle, DePZEMbanteerthethoogsteterugle
vertaridvanNede 
Dehuldfge45wtncfmo1enshebbentt881Df'.Deenver
mogenvanrutm 7MW.Zestlgmolen$zljn1naail
bouwof~enzgbrengenhetZeeuwsewlnde
nergleYmnogenopiJUnaSOMW.OvervUfjaarmoet 
er60MW gereaiJseerdzljn. enhetstreYenJsomJn 
2000200MWaan~opgesteldtehebbm. 
Kortom.destormloopopdeZeeuwsew1ndzalnog 
wd.~ 

NleuwemolenslnhetSioegebled 
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GEBEURT ER NOG IETS MET KERNENERGIE ? 

A toomlobby ma a kt zich op 
voor nieuwe ronde 

Begin 1986zagdetoekonstvoodraueoa~lnNededaad 
erzonnfguit. DeregerlngbadderesultatenvandeBrecle 
Maatscbappe1UkeDJskusslebestudeerdenwastotdesJots.. 
omgekomendateeouitbreldlngvanhNederJandskeme
~2000tot4000MegaWattvaautwooid 
was. Die4000MWwasalswJsseJgeld bedoeld, want na 
kritfekvandemflfrubewt:gb::idJeeengebM.,..-Ieaeomdt'
sle aan de uitslagvan BMDverbond, bleefervan dat 
voomemen.nog2000MWover. 

TheoHaffmans 
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Kolencentrale 
Borssele 

Alleaandachtwerdvavolgens~Ug:lopdeloka
ttekrnze. Deregtdngbenadruktedat})Udetnsp"aak 
O'."CC'deplaatsvandeniell'Wekr.moentralesdeptnd
p!Bevraagoverwdofgeenkeuzewockemenergle 
nJetaandeadewas. 
Op verZoekvan de regeringhad de Raad voorde 
~Hen~ 
~perplaals~Nazletna'go 
wldlgea!weglngwarendaarBcnsele.dewestrlijke 
Nocxdoos1polder-d1jkendeEemsu1tgel«men.Met 
entgemoettezouooknogdeMaasvlaktedoorde 
he'W'kurmrn.. 
Erwaseensterkelobbyopganggekomenomde 
lokatleMoerdljk.dleopaUepuntenslccbtgescxxrd 
had, tochlnhetefndlljst;Jeoptenemenwnwegede 
s1echtdlnanc:laposllievanhctindustrleDit 
a1terlumstmdnietlnhetottspo•kr:11Jkr:scenarto. 
ToenlleperlndeSovjet-UnleeenexpetSmc:ntbttOp 
26apr111986vmmderdedevlen:lereactorvanhet 
ambJ.UeuzeTsjemobyl-complexdott"eenoogecon-

troleerdekernreactlemeenpuJnhoop. waaru1tvde 
dagenradloact1estofl'enoverdehelewereldwer
denUitgespreld.Degevo1gen.ZIJnnavkrjaar~ 
zlnsmkaartgebracht.EengebJedvandrledulzend 
VSerkanteklklmeterronddecentralelsontrwmd. 
waanndepJaatsenTsjemobyl(lO.OOOID.wooerS)en 
PrfP.Ja1(45.000Jnwooers). 

Int.o41alZljnerl35.000t;nerlSell~ 
lnmkldelslsgeblekendattenmlnstetiendutzend 
vierkantekllometerontruimdhadmoeten'Wttden, 
waarooderwotestukkr.nop~afstandvan 
deoentrale.endaarwadtnuook~aangegeyen. 
Deknstmvanmtsmettlngvanhetge}*dwtrdm 
op350mlijardd<ilargeschat;voordeSovjet-econo
mlenJetoptebrengen. 
Indedagennahetongevalwerdenerdert:Jgdoden 
gttdd. 

SûldsdlenzfJn en 
deRusslschepershoudthetnuvoaloplgop250. 

ongeluk onmogeliJk 

MlnJster~JS~nadei8IIJPOOIDiddd
JUkaandatdeiAEAeenlnspf'cttezoupnuitvoerm 
naardevelllgbeldvandeNcdcdandsekancentrales 
JnDodewaardenBorssele.Dltonderzoekleverde 
eind 1986eenlljsl;jetel«rtlçcmfnge})Uibsseleop, 
dlelelddentot~verbeta1ogen.Aan 
Belglêwerdgevraagd ookzo'n onderzoekUit te 
wtrm.maartmezllkksburenvmdmbet\ddoeode 
aftespekmdat})Ueen~ecnkanoeo1ra1e 
Ncdedand.omn!ddeDgkwu'W'OCdengeinb'mernl. 
De'beslu1tvcrm1ngO'."CC'delokaöeskwameenbeetje 
1nhetsloptez1tten.lnmell987ber1chttehetECN 

ll1ldlt -leJillob. 1990, •. 5 



EnergleonderzoeCentrumNederlandtePetten)dat 
metdezestandvanzakenuitbreidingvanhetaantal 
kemcentralesinNederJandnietverantwoordwas 
vanwegegebrekaandeskundlgpersoneel.hunaart 
1988kwamdeKernfYsischeDienstmeldendateen 
ongelukzoa1sinTsjemobylbijonsnietm.ogeliJkwas. 

omdatheteen heelander typecentrale was. Erg 
overtuJgendwasditniet 

AlvelejarenwasereenlobbyopgangomNederland 
teJatenmeedoenaaneenintemationaalver:voJgpro
jectvoorkweekreaktoren:eenvervolgophetroem
ruchteKalkar-project,maardangebaseerdopde 
technologtevandeFranSeSuper-PhénJx.Detrekkers 
(West-Duitsland.~enGroot-Brtttannië)w:ll

deneendefinitieveuttspraakvanNederJand. Die 
kwaminfebruart 1989: NederJanddoetniêtmee, 
maarwtlwelalswaamemerbetrokkenblljVen.Zo 
ontkwam,Nederlandaandekansopgrotebet.allngs
verplichtlngenenrnedeverantwojkheldvooreen 
tweedeKalkar. 

In mei 1989opendeminister De Korteeeneerste 
regtokantoorvandeSVENinAssen.Hijbenadrukte 
daterinNederJandvtjfmiljoenguldenperjaaraan 
energtewordtversplld.Anno 1990wordthUbUgeval
lendoormlnlsterAndrlessen.diep1annenVOOiberel.dt 
omdezeenergteverspillinaantepakken. 

aDicht·sept./okt.l990,nr.5 

draagvlak 

DeSEP(SamenwerkendeElektriclteitsProducenten) 
bepaaltdeelektrtdteit:splannJngvoorNederJand In 
mei 1986 zei de SEPvoorlopiggeen besluiten te 
willennemenoveruitbreidingvankemenergte.Er 

Uit de pers ..... 

moeteersteendraagvJakzijn voorzo'n besluit, zo 
steldedeSEP.Alinnovembervandatjaarvondmen 
detijdrtjpvoorbesluitvonning: vóór 1988moeter 
duidelijkheldzljn, vonddeSEP, wantanderswordtde 
planningvandeenergtevoorzieningwelheelmoei
lljk. 
Injun11987beslootDeKortetochtotuitstel.DeSEP 
wasdaarverbaasd over. Mlsschiendatderegertng 
hetdraagvJakvoorkemenergteverkeerdinschatte. 
~deSEPeenenquete.e:nhetresultaa. 
dattlenprocentvandeNederland.ersnieUwekemcen
traleswtlde.Op29april1988trokirN.G.Ketting 
daaruitdeconclusie,dattotuilbrel.dingvankemener· 
gtemoestwordenbesloten. 

F.enEurqlees<XJn3'eSvanstroomproducmte 
injunl1988 totdestelllngdateenbijsturtngvanhet 
kemenergte-beleidnaaraanleidingvanTsjemobyl 
nietnodig is. 
In 1989kwamH. Wlegel(voorzittervandeRaadvan 
CommlssarissenvandeSEP)nogmetkritiekopde 
regenngvanwegehetsteedsmaaruitstellenvande 
besluitvormJng.Maareindvorigjaarkwamhetelec· 

9 
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tl1dteltsp1an 1991-2000ult:deSEP~V1jf~
tookt.ewarmt.ekrachtfnstallatlesbouwm.entnBors
selekomteengrotecentralemetkolenvuga.sslng. 
MetenlgebezorgdhetdmeldtdJtplanook,dathet 
stroc:mwmruiklnNederlandg;oeltmet l.Sprocent 
per jaar. 

Transnukleer 

HetdraagvtakvocrkemenerglelstnNededbnd.maar 
VOCI'aUn.West·Dulsland.~het.bedr1Jf' 
Transnuklear.eendocliltmXIdl21lelmlrlj~l.NulmnJn 
Hanau, West-Dntfsland 
Opl8sepàmbel'l987kwameersthetStudJeoentrum 
voorKemenergte(SCK)1nhetBelgtscheMol1n 
opspraak. DttbedrtjfonderzoektnJetalleen,maar 
ves:\\UlrtookllchtenmatlgradJoacUefafval.Jaarlijks 
wordter 1600kub1ekemetervastafvalen250.000 
lltervfoelbaaratValverwttkt;~daarvan 
kantvta1hmsnuldearvanWest-Du!tsland 

'D:ansnuklearwcetvavoervandttafval. 
Hetwerddanooktallozemalentussenva'BCblllende 
landenbeenen~gesleeptDebedoelJngwasdat 
Belg!.ëhetafvalzouzutverenenverwerken .• waama 
hetradloacUeveatValterugzou~DultsJand. 
hûeJ.tewerdterwlllevanhetvervoerenmngeknoeld 
metdeadmlnlstraöe.zodatnogsteedsnJemandeen 
volledJgbeeldheeftvanwatwaarheenvavoerdlsen 
waardatnuaiJemaalstaat 

EetstbJekencnnMolwtenafvaltestaandJeJnWcst
DuJtslandhaddmln'entez!Jn,Maarlatrrdokrnertn 
West-DuJtslandstecdsmeervatenop(uJtelndeltjk 
zo'n 16.000),dJenJetJnWest-Duttslandthuishoar
<bl.ofwaartnsto1fenalsplutonJumenkobalt-60 
~wm~.~~~~~~mä~ 
TransmlklearbeeftwJewaimemelndeatcc:mlndu
strteomgekochtomvervoerscontractenteklijgen. 
VermoedwordtdathetplutonJumafia:msUglsvan 
nlet-gemeldelekkenJncentralesJndeBondsrepu~ 
bllek.endaterplutonlumvavoerdlsnaarlandenals 
Paklstanenl..lbJe.DezeJandenootkennendatCM.rt· 
wm. 

Eind 1988 bleekdatook biJ de bouwvanKalkar 
smeergeldJsbetaald:hetglngh1erbJjom250.000 
DM. DatheefternognJettoegelelddatdereactorJn 
bedrUfwmlgesteld. 

proliteratle 

Deverspreld1ngvankenn1senmate11aalvoorde 
poduktlevankemwapenslséénvande~bezwa
rmtrgnk.emenergle. Toe1Jchtophetvrrllandelenen 
~vanradloacUeYestdfenwcrdtbbmende 
EEGuttgeoefenddoorEuratcm.en~JandendJehct 
non-prol1ferat1everhebbengetekend,docrhet 
lAEAJn Wenen. UttzondertngztjndeSovjet-Unle.de 
V~Staten,betV~FrankrtJk 
enChlna.lndezelandenvtndtgeencontroleplaats. 
SJndsdeTrm:isnuldear-afläfrezljnveelmensen~ 
twtjfelenaandebetekenlsvandJeocatrole.HetiAFA 
heeftnoottkrltlekgeleverdopTransnuklear. Het 
Jaatstejaarw.rSlagvanhetJAEAstdtoptlmlstlsch: 

KemcentroleBorssele 

"Each~.seYeraltaosofmlDJoosof~ 
ofradJoactlllemata1alsare~ 
theworld."Datmagzozljn,maarhoeveelerniet 
velllgwordtvervoerdblljftdaardooronzdrer. 
DeNederlandseregenngmaaktz1Chh1erovernJet 
~Sinds 1980hadNederlandopexplldet 
vm.oekvande'I\wcdeKamerer.nspeda]eambassa
deurwcrnm.·~zakm:deheerTerwssscba 
vanSchelttnlfi Toendezemantnjull1988ermeeop
hleld..voodVanden.Broekhetbmoemlenvaneenop
~Deamhassader.u'lnC))stenrUJckm 
datwerkerwelbijdoen,zomeendehU. 
HetiAEAzelfmaaktzJchenJgezorgenomlandendJe 
hetNPVnJetwfllentekenen;metnameArgentin.i!, 
India.. Paldstan,JsraëlenZuJd-Afi1ka.Eénvande 
mensendJezlchemstfgZ<rgenlllak.enlsF.Barnaby, 
wcrmallgdlrecteurvanhetSIPRI·bureau.Hljmeklt 
datertnhetjaar2000 150.000ldloplutonJumopde 
wereldzalzijn. Dtt.k:unstmaögemaaruJterstpaar
lJjkemate:daalmoetuJtzesUglandenvervoerdWtr
dennaarachtlandendle~ 
ben. Dit kannooitgoed blljvengaan,Jszljnbood· 
schp 



BOEKBESPREKING 

Publiek blijft 
kernenergie afwijzen 

DemenlltgenvandeNederlarwlsebevoDdllg~ 

zijnzeerstabfel.EengrotemeerdedJeldblUfttegendebouw 
vannJeuwekemcentralestnNededand(gemtddeJd86pro. 
centtijdensdeperlodejun11986-oktober 1988). Twee 
opmedceUjkezbmenuithetrapport'Publfeksoontel«MS" 
kerneaeq&leenkolen'. 

Toondelaaf 

HetonderzoekdataandebaslsUgtvanditrapport 
beperktztch(\Wiel")totdevraagnaarclekeuzekeme
nerg1edkden.Reedsjarengeledentsdezebeperkte 
keu.zezeerbekrtUseerd.Alleanderevormen van 
energte(opwdddng)ztjnbuitenbeschouwlnggela
ten. NaderecentestrubbellngenbtnnendeOPEC 
blljktdathoemeerdep1js perbarrelollesttjgt. hoe 
belangrtjkerdeNoordzee-olleaJsaltematlefgaat 
meetellen. De beperldngvandevraa&stelllngtot 
kemenergleolkolen~watcoosequenöes 
metbetrekldngtotde~altbanstotdefrltf:rp'e

taüevan~~ 
tussende~houdingensuggereertdatkolenen 
kemenerglealsalternaüeYeq>öeswo:dengezlen.Er 
lshlersprakevaneennleuwewtwlkkellng.lneerder 
onderzoekbleekditverbandnognJette bestaan". 
Hlelblj~betmder7xlekvanMid 
uJt 1986.-DateerderemderzoekwasdanookWOOdf
gergezlenhetJftdk:aatdlssertatle. 

"Een grote meerderheld blijft tegen ... ~ 

Deoodermekrrs~enkr.leinteressante 
ZI.Jpaden.Een~tsdaarblj:"Deaanvaard
baarbeldvaneenverboglngvandeelectrJclteltsl«ls
tenvoordeconsumentindienwordtafgeztenvan 
nieuwe kerncentrales". (Enlgedeflnlërtngvande 
q>gencmenkostm~wa:dtnJetgegeyen.)Maar 
gled.decmstatertngvandeooderzoekersq>devraag 
vandekostenvmwgendewerkingbljheta&lenvan 
kemenerglemagdoor54procentvandebevolklng 
met een prijs van vijf gulden per maandofhoger 
geor;mpenseerdwo:den.Deeenztjdlgt~ 
magaDeenleklentotdeooodusledatmenhetenocr 
overheefttebetalenomafteztenvankemenergte. 
Indiendevraagwas: De aanvaardbaarheld van de 
~kostmvaneen~Jke~
ztentngals elektrtcltett. zou een zelfde antwoord 
geven, voorspelik 

politieke arena 

Eenzea-JnteressantgedeeltelshethocfistukCM:rde 
standpuntenfndepattiekearena:ErwmlenstaUstJe. 
kengegeyeDCM:rA.Siultenhuldlge~traJesen 

stqlpenmdermek;B.Siulten~kr:tncentrales 
endoorgaanrnetooderzoek;C.Iianclhaw:nhuldlge 

~-aept./okt.l980.nr.5 

kemcentrales.ntetuttlniden;enD. Uttlnldlngvan 
hetaantalkancentrales.lJE2evtrz~jkbe
den worden bezlennaardevlergrootstepartljen: 
CDA, PvdA, WDenD66. Wanneerwenaarde 
huldJge~tteldjkendanbjkteenverdere 

~·· 
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ENERGIE ATLAS DEEL 5 

Polen 

DePooJseenerglestrateglefsaltijdgebaseerdgeweestopdeeJgengrondstotrea. 
Aangezie:ndeVQOII'adenolie,gasenmaniumzeerbèperktzijn, wordtboofdzake. 
Hjksteenkoolenbruinkoolverstooktine1ektriclteitscentrales.Steenkoollevert 
zestfgprocentvandeelektricitel.t. bndnkool36procent. Watedmlcbtcentrales 
nemendrJeprocent'VOOI'bunrekenJDgenderest(éénprocent)wmltopgewektmet 
oHeenaardgas.Deplannenvooreenkerncentnde(bijZamowiec)zijnvoorlopfg 
vandebaan,deelscmdel'drukvandepublfekeoplnfeuá1).Jernobyl,deels~ 

~ 

Dekolencentralesbrakmjaarl!Jks2.740.000tmso-
2, 650.000tmNOxen 1.250.000tmstOOleeltJesult. 
ZIJz!JndeWOOtsteluchtvervullersvahPolen(onge
veerdehelftJ, voomamelljkdoordatde centrales 
vmruderdenversletmzijnenzondermllleubescher
mendeftltersz!Jnultgerust. 
Rulm7e8tlgprocentvanallewonmgeneng.muwen 
fSaanWslotenop~waar
bgsteedsvakerwamrte-krachtkDppellngwordttoe
gepast Tochlshetenergterendementlaag.doordat 
blnnendewonmgendewarmtebehoeftenietmet 
radJalxrlcnlglekan\\Uden~metopen 
ramen.Hetreslant\landewonlngenwmlt\uwatmd 
metkolenbaarden,dleevenvervullendztjnalsde 
oentralls. 
Dewootsteenergteverbrulllsdelnduslrle-.sect 
(60prorent)lndeVIll1llvanstaalenchemle, terwiJlde 
huishoudenssamen 13pooentwrlxulkm.lnNeder
land~42en24prooent.Hetstnxmva-
brulkperlnwonerbedraagt3886kWhperjaar:ln 
Nederland~3000kWh. 

reorganisatie 

Deenagle\'O(nlenldeRepubllekPolenstaat 
aandevocmvondvaneen~herstructure
rlngenreorganlsatle:nieuwetechnoioglekomtlnde 
plaatsvandeverouderdelnstallaties, en ook 'het 
milieu' ~eensleutelrolspelen. Vedvandenleuwe 
plannenstaanofvaBenmetdehulpuithetWesten. 
Vooraldellnanclerlngvonteenstrulkelblokvoor 
eenscbone,vdlgeenduuxzameeoergle\'OOIZif 
Hetaandeelvanwaterkracht(lndeWislalkanwl
genseenrecentestudle~ultgebreld. 
Voorwtndenergtebenuttlngrichtmenzlchopde 
kustslrookaandeBaltlscheZee; 

Wim Kersten en 
Paul Mafthijssen 
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Steenkoolcentrales 
Koz1en1ce 2600MW 
Opole 2160(1naanbouw) 
Polan1ec 1600 
Rybnik 1600 
DolnaOdra 1600 
Jawmznom 1140 
Laztska 1040 
Lagtsza 735 
S1ersza 630 
OstrolekaB 600 
Skawlna 495 
StalowaWàa362 
JaworznoD 350 
BlachownJa 244 
Halemba 200 
Pomorzany 112 

Bruinkoolcentrales 
Belchat6w 4320MW 
Turów 2000 
Patnów 1600 
Adamów 540 
Kontn 533 

Stadsverwarmlngscentrales 
(steenkool) 
S1ek1erkl 619MW 
L6dz1.2,3,4470 
Krakow 446 
Zeran 290 
Wroclaw 259 
Gdansk1,2 205 
Bydgoszcz 182 
Gdynla 110 
Czechnlca 110 
Zabrze 106 
BlalystokD 105 

kemenergiecentralès 
ZamOWiec 1660MW 
(lnaanbouw,evtstrpzettlng) 

Polen 

-·11190 

Waterkrachtcentrales 
W1oclawek 160MW 
Sollna 136 
Dychów 80 
Roznow 50 
Koronowo 26 

Pompaccumulatiecentrales 
ZamOWiec 680MW 
l'llnlbka-Zar 500 
Zydowo 150 

--oqll./allt.l9110.m.5 

duurzameenergieproJecten 
'lkntallmklelnewlnclmdat 
(5-63kW)bgboertleqJenop 
hetplatlr.land.~ 
collectlrenlnWillllngat.bg 
Z\WD!badmen~toe
passlllgenbgjpasdrcgeruenen 

~· 

raffinaderiJen: 
Floc:k 
Gclanlk 

miJnbouw (.steenkool) 
Sllezle . 

m kerncentrale .... pijplelding 

[!) kolencentrale ~ uraniummljn 

0 olie/gas centrale + eteenkool 

® waterkrachtcentrale ~ brumkoo1 

~ klelile waterkracht c. <) olieveld 

:t/: duurzame energie ~ gasveld 

I raftlnadertJ ... opslag radtoact.afval 



EEN TECHNOLOGIE DIE EEN TOEPASSING ZOEKT 

Voedseldoorstraling blijft omstreden 

Jeenettevan 
Beuzekom 

Op4julij.l. is hetrapport 'VoedseldoorstraUng'vanNina 
Cohenaangebodenaan'fweede..KamerledenvanPvdAen 
CDA.OpverzoekvandeAltematieYeKonsumentenbonden 
KonsumentenKontaktzettezijderesultatenvan talvan 
onderzoekenopeenrij. Veelstudies gevengeennadelige 
ell'ectentezlennacxmsumptlevandoarstraaldvoedsel.:Maar 
erzijnteveelvraagt.ekensomhetsein 'Vellig' te geven. 

OmmeerredenenwasdepresentaUevan'Voedsel
doastraling' eenunlekegebeurt.enf.s.'l\w:ejaarwet"k
te Nina Cohen, biologe, als vrtjwlll.lgster aan bet 
onderzoek. Hetresultaat is nietalleen betdikste 
nq:p:rtultde~deWetalschapswlnkd 
maarookeengedegen~kophetgebled 

vanvoedselbestrallng.Destudie"'zounietmJsstaan 
alsdictaatvoor eencollege radiochemie", aldus De 
Vàkskrant 
Hetrapportl::JiedteenOIIerZiclltvandelireratuur.maar 
ookvanclestandpuntenvanmilleu-enCXXlSUJilellten 

11~~ 
llchthebben.Mcdeopbaslsvanhetrappcrtkmlen 
totdecooclusledatvoedseJdocrscmstredenen 
overbodlgls. "Eentechnologtedieeentoepasslng 
zoekt",lsdetyper:lngvanKonsumentenKontakt. 

langer houdbaar 

Voedselheeftniet het eeuWige leven. Erztjn vele 
technlekenontw1kkeldomvoedselbederftegente 
gaan. Natuurlljkeebnservertngmetzuurofzout, 

Kamefledenbllevengeen bestraaldeaardbeien ... 
Proefstationaardbeienteelt Noord Brabant 
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~~~tenschappelsenpoll
tld. 
Uniekistevms.datdedrfeconsumen~ 
JnNederland-O:mumentml:o:ldKmsummtr:nKOO
takten~Kalsumr:ntmbond-gezamen-

lnbl1kken. wecken,drogenoflnvrlezenmaak:twedsd 
langer houdbaar. Toevoegingvananti-oxidanten en 
kunstmatfge~Jseenmodeme 
variant. 
Vooronderandere groente, frult. kruidenenvlees 

lllicbt • teptlokt.1990, ar. S 



maaktmmstecdsvaka'gtbrufkvanbcstraJJngmet 
~IJlf'W"JdaJ~eemadlooctle
ve bron. Heteffect is, datbacteriên, schtmmels, 
lll9eldmenpar~~Wll•lengomaalrt 
ProoeS9alalsl1Jplng.sputtenengoetwm:lenver
~HetvoedsellsJan#roodlaar~ 
Deoontroleopdoorstrallnglsmoellljk:erbestaat 
~c:mnategaan~lsdcxrstraakl. 

omstreden 

UithetrapportblJJlrl,datbestràlingvanvoedsel 
~~~vmuren 
wtrdrn~ln~ermfstaanschade
Ujkestofrenuitvetten.Alshetvoedselbijeenlage 
tr.mperatulll'Wmlt:doarstraald. verm1ndt.n:ndrz.e 
~ 
lnvnedtnpntddele:nc:Ucdoorstraaldwwden,ODt• 
alaanzq~lmrli:ldlol~(r<XllulmnDescbaddljk
heldvandezeproduktenlijktmeetevallen. Inde 
meestestudlestredenbijp-oddlerendpudperso
DelldJecbotsbaaldvoedsel~pocbJktmte 
eten kregen, geennegatteveefl'ectenop. In enkele 
studleswordenwelgevolgenaangetoond:tumor, 
vmmder1ngenJnhettmmuunsystecm,hetaantal 
chnxmnnen~ 
Ju!stdestudlesmd~dl'cctmwtrdrnbelai· 
ttseerddoordefntemationaJeorganendfemoeten 
adviaerenoverdevellfgbekivanvoedselbest:raJ 
NlnaCohen:"Emvoc.beekilseen~vande 
AmerikaanseFoodaodDrugAdmlnistrat(F'DA). 
Vdgensde~vddeedbetmerendeelvande 

441 ~tudlesnletmeeraande 
modemeelsenvantaxlcdoglschondcrzoek.Erble
ven69studlesover, waarvan46procentmeldJng 
maaldevannacJeiJg!e&dm Hetmatr.daalwa:dnog 
w.rdergeschlft:. en 1JftetndelljkbleYmervljfstudles 
over, c:UcvoJgensdewerlqp:oep geheelenaldoorde 
beugelkonden.OpdezevtjfstudJes, dieallegeen 
nadeUgeeflèctenlletenZien. baseerdedeFDAhaar 
nmmen~ 
OokdeNededandseOezoodhddsraadpafq>bet 
advtesvanm'nJnt:tmaö::maacxpm.deJantExpcrt 

Cnmmttteoo.Foodln:1diaUon(JECfl).Daarblwer
kendeWoddHealth~(WHO),deFood 
~Org;mlmt1m(FAO)enhetlntm:la· 
ttonalAtomlcEnergy Agency(IAEA) samen. De 
nmnlsdatvoedselc:Jocntraa1d.mdtfm. 
ldloGraynietschaddljl.dswcrmemdtjkeamsump
tle. 

Doorstronngtegenengebeestjes? .•.. 

DHxncpmeiii"Jnp!l.cgttesvtndm~cW. 

UngmmndJgenOYerbodJg.MargJeVlasYeld. dlree
teurvande.AKB, Wijstopdeoorzakenvan'YOedsd.· 
~~waicmtn1ct(vslarbtr:rt
jcn~UeYerdàtwcxka:nen.dan'Wm"een 
nlrnweendmetaimiek.Zijwu,stopdeeoanJJW'be 
btfat.,.,~IZU,•nwoOOeclsriN,~Bcsnrt 

wedselkanopgelaptenalsnogverkochtworden; 
vncrlsdkanJang~ 'Rgl"nen~ 
wmien;detrdmtekendetJuda)Jatfeskunnmaan 
anderenverkocht\\Uden(bUvoorbeddaanDerde
WerelcDanden);radJoactlefmateóaal.~opnleUw 

gtbruJktwmk:n;betvoedselmoetvantevorm\\U
denverblt. vacuiimvapaktendlepgemren. "'HHer 
valtwatteverdfeoen. Maarlserookwtnstvoorde 
gezoodbeld.hetmllieu,deDerdeWereld?Hetant· 
W'OCK'dlsm:e" .aldusMargJe VlasYàd. 
~bekrnddatcxmsnmtJilrt• 
~wedsc:lwillm. "Destevreemdtrdatln 
een tijdwaarinmen mOteuengezondheklsteeds 
~rmll1C'tbodealsvoedselbtslr 
wmlt~" 

Derde Wereld 

.KtJesdeWJntervan~ 
~datdeDerdeWereldmetdt:zetechnlek 
gehdpenkan'Mrden. 'V~voedsel~q> 
betland.docw r~droogte.muiZen-~
gen.Eengewoneschuurzoualveelhelpen.Het 
transpxtvanennaareen~ml 
langduren.cneenmob1eJ.eradJoactieyebon.Jsook 
nJet~Erzljnhoge~ 
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nodlgengekwallftoeerdpersoned.Onoordedkundlg 
handelenkanleidentotgezandheldsschabijwerk
nemers.Kortom,erzijnveeleenvoudlgerengoedko
peretechniekendandoorstraling.Hetislog1schom 
éérstaandezetechniekenaandachttebesteden." 
PlkantdetaJlis,datln Wageningenmensenuitnero.e• 
Wereldlandengetraindwordenmvoedseldoorstra
Jing.HemwrdtvoocgehoudendatdezetechniekJnhet 
Westenaljarenwordttoegepastengeaccepteerd. Op 
JnternationaleblJeenkomstenblijktdatmenmhet 
buiten1anddenktclatmNederlandvoedselbestrallng 
eendoodnormalezaakis. 

regels en praktijk 

Deréden.voordezeveronderstelJingis,dathetbedrijf 
GammasterinEdedegrootstevoedseldoocs1ralerter 
wereldJs.DuizendenlpnnenFJlalen,~te.krui
denenspecerijen, vleesenschelpdierenwordener 
beslraald 
Waarblijft:aldatvoedsel?Hetmoetvoorzienworden 
vanhet officiëlelogo 'Doorstraald': eenbloemmeen 
cirkel metvijf stralen. Als er slechts doorstraalde 
JngtediëntenJnzitten,hoeftdatweerntet.Datlogo 
kom je echter nooit tegen in de winkel. In West
DuU:sland,onze~afnemer,Jsbestraaldvoedsel 
vmxxlen. VandaardatNederlander(officieel)terug
houdendmeeJs. OpKamervragenvanGroeniJnks 
waardatvoedselbllJft,bleefstaatssea:etarisSimons 
hetantwoordschuldlg. 
Ookopdevraagwaterdoorstraaldwordtenmag 
worden, kreegGroeniJnkstegenstrijdigeantwoor
den.Delijstvanproduktendievolgenseenvoorloplge 
regelingvanhetmJnisterievan WVCuit 1989be
straaldmogenworden,bevattezeven~levms-

middelen.HetantwoardopdeKamervragenbevatte 
negenprodukten,waarvangesneden~ wild, 
kikkerdelenenschelpdierennietopdeeerderge
noemdelijstvoorkomen.Endielijstverschfltweer 
vandeproduktenwaarvoocGammastermeenadver
tentlehaar~aanbiedt 

Nederlandse wetgeving 

Het 'Besluit Doorstraalde Waren', waarover de 
CommissieWarenwetvtjfjaargeledenaladviseerde, 
komtbinnenkortindeTweedeKamer.Menheeft: 
gewachtopeenEuropeserichtlijn.maardieJsernog 
steeds niet. HetEuroparlementwil namelijkalleen 
toesl:enn'nJnggevenvocrhetbestralenvankruidenen 
specerijen.DeRaadvanMJnisters,diehetvoorhet 
zeggen heeft, wil veel verder gaan. Een impasse, 
waaropdeNederlandsewetgevtngntetlangerkan 
wachten, zo vindt WVC. 
DeKamerledenTJnekeNetelenbos(PvdA)enMech
tilddeJong(CDA)namenhetrapportJnontvangst. 
NetelenboszeUnhaarreactledatdeargumententegen 
bestrallngnogniethardgenoegwaren.Naderonder
zoektsmisschiengewenst,maar kostopnieuween 
heleboel proefdieren. Wel vindtziJ datetikettering 
verplichtmoetzijn, ookvoorlngrediëntenenhalffa
bikaten. 
DeJongnoemdehetonderzoekvanNinaCohen"een 
beJanWijkebUclrageaandedemocratie".Het~ 
redenkritischevragentestellenO\Ierdemethode,en 
iniedergevaleenvergelijkingtemakenmetandere 
coJ.'lSer\leeriilthoden. ZJjvroegzichafofkemener
gte-afvalgebruiktwordtvoordoorstraling. 
OpdevraagofdeKamerledenbestraaldeaardbeJen 
zoudenkopen,luiddebetderantwtxrdontkennend. 

HetrappcxtVoedseldoorstraJc:loor'NJnaCohentstebestelendoor37guJden 
(tnd. porto)avertemakenopglro5032018vanWetenschapswlnlrUvA.Heren
wacht256,1016BV Amsterdam,o.v.v.deUteL 
JeanettevanBeuzeknmlsWerkzaamb1jdeWetenscbapswinkeUvA.DJtart1kel 
staattevensJndeNieuwsbfefWetenschapswlnkeseptfmberl990. 
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SCHADECLAIMS IN AANTOCHT 

Acties tegen Covra gaan 
door 

DeCelltraleOrganlsatfetotVerwijderJDgvanRadioactlef 
AtVal(Covra)bouwtiDOIDalteeldegewraakteapdagplaats 
indegei a we nteBanele:.EenvredeJiew:adetearinbezell "CiD 
melbeeftdaandetsaanva'IIDdenl TocbZUnanti-kemeaer· 
gieactivlsteDenbaral'VallCovranogmetaanhetelndvan 
hunLattJn. 

Frleda Kas Delaatstejt.u1clfscbehfnclernlswttdq» 17maart 1990 
docrdeRaadvanState~eenwnoekcmde 
vaieendevergunnJngenteachcrsenwmlnletlngt
w1111gd. Onmlddellljkwadhetbouwterrelnvande 
CowaOOlhelndcn.koodeaannemer~de 
bouwvande~tsvocrradJoactfefafvallnde 
gtmeenteB<nde. 
VocrhetLandelljkOYerlegCovra·actlewasdathet 
selncmeen~terrelnbezlettfdadenomte 
zettm.sandsJ:lO\lmlbcrl~~ 
derd.O'Jeradiestegende~bouwvande . 
opslagplaats. Uiteindelijkbeslootmen toteenlang 
weekend(4. 7me1)1nBorsele. 

Vrljdag4melvermmeldenzesUgacöevoerderszlch 
op hetstation van Goes. en vertrokmennaar het 
Covra·terreln. Tlentallenklomrrtenmèteenoverhet 
bekandaareententmkamptntert:hten.Devmaste 
polltlemachtslaagdeerlnomdeactlevoerders te 
vtiWJ:Itt"' ~dawen:laang'Jn•h•M3SJS 
hetdoorknfWcnvanhethek:\\uk.DI~ 
en~patroonheeftzlcgedurendehethele 
weekmdenkdema1enhcrbaald.Men.reap'deaea
Uefq»deomstandlgbeden.Naeenharderoptreden 
vandeMobJeJeEenheld'Wel'dbeslot.enomvoortaan 
nietmeer"dncthetbouwte:rrdnopte~maarde 

aandachtnaarbultmterldltm.~ 
andereeenlökadevandedraabtlg1nMidde 
VerclerwadendeVeerseDamenhetkantocrvande 
CoYram.Middelburghec!chflderd 

BIJ hetactievolk warenvrijveel 'nieuwe' mensen 
waarvooreentnfonna.Uefprqfammaontbrak. Dat 
wadalseenpiservaren.OpYallendwashetcm· 
tactmetdebeYolldngultde~cbpen.Inhet: 
verledenkwmnendemensenalleenmaar'ldjken', 
maardrzekeerkwammenhulpbledenlndevmnvan 
kmfteenverfmat:er1alen. 

juridische actles 

Eczljnnoggeenanc:tetevt.I"Ydg-actiesgepland.Een 
groepjeisbezlgmeteenkleuren·brochuredlege
~cmdeOMamdenleuwepaonen 
vocr~mderdeaandachtvandebe\làldng 
teb'engtn. 
Oemcentebestuurnochregertngbaddenzlncmde 
menlngvandebevàldngtevememen..Omdaartooh 

zlehtq» tekrt.Jgenheeft:de.AcUe· 
fVoepStopBorsseleinsamen· 
werking met de Weten· 
scbapswlnkeleenenquetelaten 
ultvoerendocrdevalqvoepPoll· 
UColog1evande Vrije Unlva"sl· 
ldt.Demensenmde~ 
cbpenNeuwdap. 's-Heemlboek 
enBorssdezljndaarworbena.· 
derd.Eindseptemberzullende 
reSitltatmvandezeenquetewtr· 
denWmtlcwrd. 

DeStki1tfngMiljoenen1J)l1qJn 
de Inwoners.voep Borsele en 
enkeJehoodmlen~lJeb. 
benlmnJddelcJcmaan· 
heldsstellingtngedl.end biJ de 
dlrecttevanCovra.Zijbeschou· 
\\alde~
~enzljhoudcnO:Maaan· 
sprakelijkvoor alleschadedie 

mlstaatzOOrahetbcdri.Jvande~verpmtn
gengebruJkgaatmaken. BIJ'schade''WQI'dtvooral 
~taandewaardedallngvanwcmencnomnde 
~enschadeaandegezoodheldvanmensen 
dier. 
DeeersteladlngradloacUefafval.aOcomstlgUltde 
Franseopo.ver~LaHague. v.udttn 1992 
verwacht. Dltafvalisdeerfenisvan uitgebrande 
splijtsto&tavendlelanggeledenindekerncentrale 
vanlbssdedlensthebben~ 
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GROOTSTE BELGISCHE FUSIE 

Energiegigant slaat vleugels uit 

InjuliwerdbekendgemaaktdatdedrleBelg1sche 
strocmpoduoentmEBES,InteramenUnt:rgzullen 
samensmdtentotdenleuweWilllOOtschapEiectra
bel, dleheelBelgtê(Vlaanderenen WallonJ!)van 
stroc:mgaatvoorzlen. Deze fusiewordtbeschouwd 
aJsdegrootstetnde~vanBdg1ê.Eiectra
belWO"dtdederde<mdememlngvanhetland.naDe 
GeneraleMaatschappJ/~GáléralenE.Iectrafl
na(eenzogehetmhoudstmnaatschapptjmetopval
lendveelbelangen 
tndeenerglewereld). 
De gezamenlijke 
beurswaardevan 
Eleclrabelbedraagt 
meerdan 11 miljard 
gulden. enerstaan 
lS.t:XX>rnemcnqxle 
loonlijst. De groot
steaandeelhouder 
(Jetsmecrdandebelft 
van de aandelen) is 
deflnna Tractebel. 
dleweervoorveer
ugprooentlnban
denisvanen~

troleenlwordtdoor 
De Generale Maat
schappiJ. DeBelgt
scheenergtesector 
bliJft een bljnaon
CXllwarbl:nlduwm 
van<Biemcmlngen 
tnendoordkaar.In 
feite Is deze 'fusie' 
nletmeerdaneenstrcxmlljnlngVanalleaanddenen 
meerderhdds-ellJl1lnderheldwaarbJjDe 
GeoeraleMaatscbafP.Ist.eedsenO'm'alaandetouwt
~trekt. 
Denleuwemaatschappljbestrtjkt95procmtvanalle 
strocmaansluJtJ 75procmtvanalle~ 
tlngenendehelftvanallekabeJaansluiUngentn 
Be1glê. 

vrees voor overval 

Voocckzeoperaüewordendrieredenengenoemd. 
Erbestondalgerutmetljdeenvmnvansamenwer
ldngtussendedrleafz.ondcrlgkeenergltmaatsdla 
pljenophetgebledvandelnlwopvansplgtstmfen 
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DeconcentratieindeenerJiesectorneemtinBelglëgrote 
VOl'IDellaan. VrijwelalleeJectrk:iteltworcltnugepOOuceerc:l 
engdevercldooréén~Eiectrabel.cBebet 
resu1taattsvaneenfiJslebJSS"ldrJestroo•,,,~ 

Tegelijkertijdkrijgtdeoverheidietsmeerinvloedopd.e 
magls -:eter. 

(voor~trales).b1Jdea1Stemmlng 

vannleuwe~enronddevaststel
llngvanelektrtclt.elts 
~spde.nde~eenflderd: 
ermtstaatnué&J.centrale~ené&J.oen
traalloketvoocalleBelgen. 
Devocxnaamsteredenlijktecbter~doorde 
vreesvoor"vvjandelJjkeOYmlaDleSdoorbuitenJand
semaatschappljen",aangezlenbgna~ 

WimKersten 

Kerncentralepark Thange 

vandeaanddenvandezemaat.schaJ:pljeq>debeurs 
vanBrusselwadenenwaden\Uhanddd.Maaralte 
goed.herlnnertmtnBelglêdemlsluktepogln
genvandeltallaanCarlodeBenedettlcmDeGeoe
raleMaatsdtaçpljtnhandente~endecartrde 
ultteoefenenopMlsterBelgtë.Blljkbaarwarener 
stgpalendatttbuitenlandse~opdeloer 
Jagenomdel3elghcheeJektrtcttettsmarktopteslok
km.Dezlethecneisnietmdmkheddlg.aangezlende 
opm§mZmvanhetEurqla-na-1992allesmogelUk 
maken.OpdeEuropeseenergtemarktwordttnelk 
gevalmeerddningYawachttndekcmendetweejaar. 

TegeljjkmetdefusletotEiectrabelhebbendedrle 
dddrldtdtsmaatscbappljeneent.weedenleuwege-
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mmenltjkemdemtmlngopgerlcht:Powerfln.Deze 
docbtmnaatschapjvan'ftactebelmltnbetbultm
Jandgaanopero:en waarbljmetnadrukEuropaen 
Noord-Amertkawordengenoemdalstoekomstlg 
Wel'kt.eO"efnom~tebouwenenandere 
~t.scbalfgeenergleprojectenterealfseren.EBES 

heeftin hetverleden veelervaringopgedaan met 
projecteninAlgertje. Zaire,N~enlrak.lnmld

delsbeeftdeze~maatschapp1jaloontacten 

~Wt9d~~mm~mm~m 
demogelUkhedentebekUkenvoordenocdmkelijke 
mode:rn1serfngvdeOostduitseeJekt:r1cltettsvoor-
1Je:nlng. 

tegenprestaties 

DeEJedrabel-fuslekrljgtbetflatvandem1nlsttrvan 
EconomJscbeZaken,omdatdeach~ 
spocrtmetdeopvaWngenvandeBelglsclle~ 
mlnderafhankelljkheidvanhetbuitenlandeneen 

sterkerepostttetenopzlchtevanevmtuele(bulten
landse)ovo:vallen. Voordezetoestemmtngheeftde 
elektrldteltssectc:rweleen'prljs'moetenbetaJendle 
eropdu1dtdatdeOVel'heJdhaar~opdeenergte

\'OOI'Zien1ngheeft'Yei'Sterkt. DeBelgSscheovo:-held 
beefthetelndel1jkvocrdkaar~datdedektrt
~ook~betalenao.a" 
deenarme winsten. EBESboektelnhaareentjeln 
1989een'schone'belastmgvrtjewlnstvan456mll
joengulden. Vanafdltjaar~eenhdllnggeldenvan 
tw1ntfgprocc:nt.zodatad#ookbeterlndepas~ 
JcvnmetbetEuropeserecht. 
Belangrijker 1s echter hetfeit dat er nu ook een 
oVel'eenkomstllgttussenoverhddenatoomlobby; 
waarlnvastgelegdwordtdatdedektrtcl.teltsmaat
scbappljlndekomendevtjftlenjaarruh:n275mlljoen 
guldenpltrese:rverenenafdragen.DatgeldJsbe
stemdvoordeontmantdtngvannuclealreonder
zoekslnstaDatle:sende~enoputmtngvan 
radloacttefafvaluttdle1nstallatles.DeBelg1sche 
staatlegtdaareenzelfdebedragbt,t. De atoomlobby 
heeftzlchaltijdanUrokkenaanbaarvuantwoorde
lljkheJdomdat,naarzezelfbeweert. tweeproefreac
torenlnMalnoottdocrhaarzelfzljngebruJkt. <M7-
tgensmoeternogsteedsergensrutml,7mlljard 

guldengevondenwordenomdeovertgenucleaire 
erfèonJs.qcnopteruJmen.AileenaldepJanncnvocrhet 
opbergenvankemafvallndeklellagenonderMol 
wmien&t'J'881Ddopnmn lmlljard. 

TenslotteheeftEiectrabeleenveermoetmlaten. 
Erfunctloneertlnad#ooknogdedro:de<M!rbeld 
gea>ntroleerdeSPE(Sodé~Pub)jqued'Electrid~). 
eenopenbaarelektr:ldtettsproduJrttebedryf.DeSPE 
maghaarmarldaandoeluiftn:ldenvande~Vfjf 
p-oa:ntt.otv1Jftlc:n}rClttlltlnhetjaar2000.Flectrabel 
zoudaardocrtlenprocentvanhaarhuldlgeblnnen
Jant:Raf?etla,nnenvatJezen.maardaarlfgtmennlet 
wakkervancmdatdewereld(]ees:Europa)onetrvllg 
w.el~JsdanBeJglë.Hetelektl1clteltsp 
parkvandeSPEbestaatuiteenVeiZaiDellngantieke 
oJte..enko1encr.niraleswatt:nmlensdlebetmoetm 
opnemen t.egenzevm(drlete'IlhangeenvterteDod) 
moclernekemcentralesvanenerglfmlSFJectrabel. 

KemcentralepaltDoel 
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ONZEKERHEDEN GROEIEN 

Wacht met proefboringen in 
zoutkoepels 

'Wemoetennogeenpaarjaarwachtenmetproefbo
ringenlnZoUtvoorkomensvooropslagvanradioactlef 
atVal.OokhebbenwenunletdetechnlekinhuJsom 
lokatiesvoordleproefborlngentekiezen.Proetborln
genkosten tl.entallenmJljoenenguldens, wanterts 
eenlljstjemet34lokatl.es.Jekuntdlenletallemaal 
onderzoeken,jemoetergensbeg1nnen. Teelmieken 
voordlfferentl.atl.e, voordekeuzevaneenpaarloka
tles, zijn er nog niet. Eerstmoeten we een beter 
instrumentarlumontdekken,endatduurtzekerdrie 
jaar".DatzegtlrP. GJasbergenvanhetRijkslnstl.tuut 
voorVolksgezondheldenMilleuhyglëne(RlVM)te 
Bilthoven. Glasbergenlsdeskundlgeophetgebled 
vanrekenmodellenomdegrondwaterstromlngente 
bepalen. VolgensGJasbergenmoetenerbeterereken
modellenontwikkeldworden.Nugevendeverschil
lenderekenmodellenookverschlllendeuitkomsten, 
hoewelzeopdezelfdesltuatleslaan.Hetlsalsotbij 
eenvoetbalwedstrtjdiederetoeschouVW!I"eenandere 
wedstrtjdzlet,metverschlllendeelnduitslagen. 
Glasbergengeeftaandatdenatuurkundfgeformules, 
dletengrondsJagliggenaandegebruJktemodellen, 
misschienopdeheWngmoeten. "Eriseenparallel 
metvroegerediscusstesdatpJanetentncirkelsomde 
zondraaienendathetllchtzlchrechtlljnJgVoortp]ant 
Invelegevallenkonmenmetdezetheorleënuitde 
voeten, maarvoorallnextremesltuatl.eshadmen 
problemen. Toenblekenanclerethea1eën,datdebaan 
van planeten een ellips is en datlicht toch afbuigt, 
betertezljn. Waarschljnlljkishier(bgproetboringen, 
red.)ookzoietsaandehand.DefYsischegrondslag 
voordenatuurkundigefonnulesdateertuithetetnd 
van de vorige eeuw. Daarop Is de hydrologie, de 
\\Uenschapvan~~ .A1dus 
Glasbergen.dleeraantoe\'Oegtdathetnogwelenkele 
jarenzaldurenvoormenuitdeproblemenis. 
Onderleidingvan hetministerievan Economische 
ZakenloopthetzogehetenOPLA-onderzoek. OPLA 
staatvoor'OPbergJngteLAnd', waanneeopbergJng 
vankemafvallnzoutformatl.eswordtbedoeld.De 
ConunissleOPLAheeftlnjunil989eenEindrapport 
overdeeerstefaseuitgebracht.Fase2bestaatult 
proefborlngen.Voordatdaartoekanwordenoverge· 
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Deplannenvoorops1agvankernatfnzoutkoepelsmoeten: 
indeijskast.Binnendewereldvandeskundigengroeitde 
twijfeloverdegehanteerdemodellenendewerkelijkheid. 
VolgenseenRIVM-onderzoekmoeterminstensdriejaar 
uitgetrokkenwordenomeen te 
ontwJkkelenvoordatersprakekanzijnvanproefboringen. 

gaanmoetereersteen debatplaatsvindeninde 
~eKamer.DeConunissleOPLAschreeflnhaar 

rapportechterdatnogeersteentussenfaseingelast 
zoumoeten worden. waarinnaderonclel"zoek~ 
zoumoetenworden. Voordezet:ussenmse,dietoteind 
1992duurt,heeftdehuidigeregertngl2,5mJljoen 
guldenbeschikbaargesteld.Eénvandehoofdlijnen 
vanhetonderzoek is: "Groeperlngvanzoutvoorko
mens,leidendtotvoorstellentenaanzlenvaneven
tueelnaderJ.okatie..speclflekonderzoek" .Aldusschreef 
mJnlsterAndrlessen(Ecmat.aken)opl6januarl 
1990aandeTweedeKamer. Met'lokatl.e-spedftek 
onderzoek'wordendeproefborlngenbedoeld. Glas
bergendenktdathetnietmogelljkisomtekomentot 
dekeuzevaneenpaarplaatsenvoorproefborlngen: 
"Eind 1992kanmennognletzeggen:begtnmaarmet 
lokatleAofB". 

veiligheid 

In de studlesoverdeveiligheidvan de opslagvan 
kemafvalspeelteengtoterolhoeveelradloactl.eve 
stoffenervanuitdedlepeondergtondnaarboven 
kunnenkomenenwelkegevolgendatheeftvoorde 
mensendiedanlevm.Omdleprocessenvanlozingen 
vanradioadievestoffentekunnenbeschrljWnwordt 
gebn:dk~Hetpidambij 
ommodellendlehetgedragvanzoutonderlnvloed 
vanwannteenstrallngbeschrijVen,modellenvoor 
hettransportvanradioadievestoffendoorhetzouten 
deaardlagendaarbovennaarhetaardoppervJak,en 
modellenvoordeverspreidJngvandezeradioactl.eve 
stoffenlnhetleefmllleu. Voordeverschillendeon
derdelensteltmeneenmodelop.Dltvoegtmensamen 
totééngeheel.enzokrijgtmeneenbeschrljvtngvan 
deprocessendiezlchdleponderdegtondkunnen 
afspelen. De vraag dringtzich dan op, wat deze 
modellenzeggenenhoebetrouwbaai-zezijn. Glasber· 
genheeftverledenjaarmetcollega'svanhetRIVM 
eenstudieuttgebracht~ 
enOost-Nederland.Dezestudiemaaktookdeeluit 
vanhetOPI.A-onderzoek. Glasbergenenzljncolle
ga'sschrijVendateenbijzonderaspectvandestudie 

HermanDam
veld 
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naardeopslagvankemafvtnzoutlmepelsdelange 
~waarow:tll~wa'den~ 
"Bijtraditfoneelgeoh}'draklgSscondel7.oek(onder· 
zoeknaardedgen9Cbappenvanbet~ende 
grondwaterbewegingen)lshctvaakmogelljk de 
modelmatlgevoorspeWngentevergelljkenmetde 
werkelljkevmmderlngen".Dltkanechterbljonder
roeknaaropsJagvankemafvalnlet. omdathet om 
zo'nlangepedodegaat. "Eenprognosevoorde~ 
toekanstkanslechtstmnen~wmien 
geg:vm".Erkunnendusvraagtdcensgeplaatstwor
denbljdebetrouwbaarheldvandc:rgelljkemodellen 

Qnde'betiruwbaadlfüvamnodeJientemde.lmekm 
ZUncrtestmull:gewerd~dendefi"SSlltatt:n 

nlngenmetrekmmode1Jengavmafw1jldngenvande 
metingenaan "DevraagblJjftdus:watlsernJetgoed 
aanmodellen?',zegtGiasbergtn.Hijmerktvmierop 
datlnhetbeglnvandltjaar, tervoorbereJdlneen 
O~dezepnblematteldnStockbàrn, 
eendiq:pndetfLcnJ.sstelc!~tussendedeskun
~vanversc:hiDendelanden.Hetresultaatdaarvan 
Is datmen teruggekomenlsopdeeerdereoondusie 
datmoddlenbetrouwbaarz!Jn.HooguJtkanersprake 
zijnvangedeeltelijke betrouwbaarheid. 

DeCommissk OPLAschrljftdatvergelljklngvan 
~~resuJtateo.hedt 
~ waanneehetva1rouwmlndepaktlsche 
tnepasbaarbeldvandemodeDenverderlstoegeno-

Zoutkoepel In Gorleben, West Duitsland, 240meter onder de grond 
Foto: Gerard TII/EFG 

~~uit 
de praktiJk. D.at leverde grote problemen op. De 
modellengavenverschlllenderesultaten,dlenlet 
OYereellSttmdenmetdemetmgen.Inlntematlonaal 
Vl!lbandwmldltpdiecmnadrrbeshóm:l.maardat 
leidde niet toteen oplossing. Daarom Is de weg 
~tvaneen~~~~marum~~~ 
b.!JhetRIVM.Mennamtweeperspex:gJasplat.enmet 
ééncentimetertussenruJmte.dleopgevuldwm:lmet 
glasbàletJes.EerstwerdzoetwatertussendeglaspJa· 
tmgepmptl..atrrwmlvanaféén.kant.langla 
toegevoegd,dathetzoetewaterkonverdrlngen.Het 
~lsnauwkew:lggemetBereke-

men. OpdevraagaanGiasbergenafdezeoonclusie 
vanOPLAnletlnstdjdlsmetzljnultspraken,blljft 
heteentljdjestll.Glasbergenwllgeen)a'orneen' 
zeggen. Wel wijsthij erop dathet OPLA-rapport 
gedateerdJs.omdatdegegevensmlnstensanderhalf 
jaaroudzljn. lntematlonaalheeftmenpasnogde 
voogemaandeenstapterugge:daanuverultsprakf'n 
overdebetrouwbaarheklvandergelljkemodellen, 
aldusGiasbeqJn 
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TS.JERNOBYL 1986-1990 
* 31 officiële doden* 

* 3000 ernstig zieken* 
* 1 miljoen mensen met 

genetische schade* 
* 17 miljoen mensen in gevaar* 

*elke dag worden nieuwe 
radioactieve haarden ontdekt" 
Op verzoek van organisaties 

uit de Sovjetunie wordt 
geld ingezameld voor 

medicijnen en onderzoek. I.s.m. 
Vereniging Milieudefensie en 
Milieukontakt Oost-Europa. 

GIRO 4208201 Stichting Allicht, 
Postbus 8107, 5004 GC TILBURG 
013-351535 (ma/wo/vrij. middag) 

v e r e n g n g 

Postbus 750, 3500 AT Utrecht 
Biltstraat 110. Tel. 030-734422 

Drukkerij 
..... """ .. -"-'1 ad o 

Drukkerij Mezclado v.o.f. 
Lange Nieuwstraat 249 
5041 DE Tilburg 
Telefoon: (013) 4422 99 
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(advertenties) 

TechnieR Ran anders ... 
Een excursie bij De Twaalf Ambachten betekent een unieke ervaring. 
Je krijgt dingen te zien, die je in één oogopslag duidelijk maken dat techniek 
wel degelijk ànders kan: mensvriendelijk en niet milieuverpestend. En toch 
effectief, duurzaam, betaalbaar zelfs. 't Is ook een unieke ervaring omdat je 
als bezoeker (altijd een kleine groep! ) volledig aan je trekken komt. Een 
advies nodig over je huis, over de verwarming, de verlichting, over de bouw 
(ook voor semi-ondergrondse bouw! )? Over waterzuivering of -besparing? 
Over een ligfiets of een tegelkachel? Over stencilen of over zelfbouw van 
een werktuig, een tegelkachel, een oven, enz.? Over milieuvriendelijk 
wassen? Het hoort erbij en u krijgt het, mèt een lekkere kop koffie, voor 
f 6,- p.p. Elke veertien dagen op zaterdagmorgen, na aankomst bus om 
10.30 uur. Graag telefonisch aanmelden: 04116-72621. Centrum voor 
Alternatieve Techniek De Twaalf Ambachten, Boxtel. 

ROITlRijRen 

DRAAGTSTRAKSIEDEREEN 
EEN BRIL? 

Watdacht u ervan om straks zo te winkelen? Omdat 
vervuilers niet wilden stoppen met vervuilen. Wat 
dacht u ervan om straks zo uw kinderen naar school 
te brengen? Omdat sommigen ons milieu als stort· 
plaats voor chemisch afval bleven zien. Wat dacht u 
ervan om straks zo te leven? Omdat men het persé 
nodig vond om kernproeven te blijven doen. Wat 
dacht u ervan om nu donateur van Greenpeace te 
worden? Omdat het echt de hoogste tijd is. 

Ik help Greenpeace en word donateur. Als ik mln.l10,· stort, krijg ik boven· 
dien 4x per jaarhel Greenpeace Magazine. Deze bon gaat naar: Greenpeace, 
Antw.nr. t0734, 1000 RA A'dam. Direkt storten kan ook: op gironr. 3955530 
(o.v.v. 'nieuwe donateur'). 

Naam: ________________ _ 

Adres: ________________ _ 

Postcode: _____ Plaats: ________ _ 



BRAND STOF 

Schepen met zonnecellen 

Coöperatief Advies- en Onderzoekbureau Ecofys presenteert op 
VIijdag21 septembertweedemonstratieprojecten (lnopdrach tvan 
deEuropeseGemeenschap)voorschoneenerglebronnenopwoon
boten en bcdrijfsschepen. Het onderzoek- en actieschip van de 
stichtingReinwateren een sleepbootvan een particulierefirmazijn 
u!tgerustmetzonnecelsystemenvoor opwekkingen opslagvan 
wnne-energie .1n deloopvan h etjaarzullen nogvijftien schepen 
worden ultgerustmetdergelljkeduurzameenerglesystemen.Eco
fysgaattweejaarbestedenvooronderzoeknaaraspectenvantech
niek, milieueffecten en comfort. 
Het'openhuis'vindtplaats te Utrecht. Biltstraat llO. lnformatie: 
030-732144 

Molens in Noord-Brabant 

Naeenforsevertragl.ngwordthetBrabantslanclschap 
'verrtjkt' met een aantalgrote windmolens. De pro
vinciale energiemaatschappij PNEM hooptin het 
najaarhaarwindmolenpark(achtwindturblnes)bij 
Halsterenaan hetdraaien te krijgen. Hetkleinschali
ger collectiefWindmolen projectvan VCBWNoord
Brabantzletbaarplannenookconcreetworden. De 
financierlng!songeveer rond, en de vergunningen
molen draalt. In december wordtde 75 kiloWatt
turbinegeplaatst OokalinHalsteren, tennoordenvan 
BergenopZOOm.Nieuweledenmoetenzlchhaasten: 
01~351535. 

Broeikasboek 

In hetkadervaneen bredeBroeikaseffectcampagne 
(zleelders1nditnummer)heeftVereniglngMllieude
fensle een grondig overzichtgemaaktvan de broeik
asproblematiek, de gevolgen en de oplossingen. 'Het 
Broeikaseffect, erop of eronder' is bestemd voor 
geïnteresseerdelekendiebeslagententjSwillenkomen. 
Prijsf25,-. Te bestellenblJVMD, Damrak28,1012 
WAmsterdam (020-221366). Bij ditrapporthoort 
een uitgebrelde en zeer gedetailleerde bijlage, Deel
studlesenergiebesparing2000- 2010,dleapartbe
steldkanworden.Prijs:f35.-. 

Atoomvrijstaat uitgebreid 

Atoomvrijstaatheefteenstukgroudaangekochtln 
Volk el, indeomgevingvan de vliegbasis. De nieuwe 
aankoopwasnodlggewordenomdateeneerderaan
gekochtstukland( l986)een dassenburchtbleekte 
herbergen. Die is behou den gebleven. en hetperceel 
werdverkochtaanStaatsbosbeheeromdedasseneen 
rust:lgbestaantegunnen. 
AtoomvrijstaatVolkel bekommertzich ookover de 
kerosine-vervullingopdemilitalrevliegbasls. Verder 
1smenactleflnhetLandelljkAnt1LaagvliegOverleg. 
datzich solidairverklaart met de strijd van de Innu 
indianen in Canada tegen laagvliegoefeningen.1n
lichtingen: 04130-65680(na 19.00uur). 
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